
Sluit u nu aan bij het Leernetwerk 
voor Raadsleden!

Interactieve leerbijeenkomsten
Gemeenteraadsleden staan voor belangrijke uitdagingen in de komende raadsperiode. Het belang van de raad 

bij het bepalen van de hoofdlijnen op het lokaal sociaal domein neemt toe. De rol als volksvertegenwoordi-

gend forum verandert en er staat veel op het spel bij het toedelen van rechten en voorzieningen voor burgers. 

De VNG wil in samenwerking met raadsleden en griffiers het werk van gemeenteraden versterken, door mid-

del van leernetwerken in verschillende delen van het land. De bijeenkomsten worden aangeboden door de 

VNG en er zijn voor u geen kosten verbonden aan deelname. De nieuwe data voor de bijeenkomsten vindt u 

in het schema hieronder.

De programmering van de vervolgbijeenkomsten is mede bepaald door de inbreng van de deelnemers in de 

eerste ronde bijeenkomsten. 

Het programma voor de 2de ronde bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

• Welkom met een terugblik op de resultaten van de eerste bijeenkomst en een schets van het kader waarin de 

bijeenkomsten zijn georganiseerd

• Korte opdracht rond een casus uit de raadspraktijk op het terrein van de transitie van de jeugdzorg in een ge-

meente

• Inleiding en discussie over 3D op lokaal en regionaal niveau

• Aan de orde komen vragen als: Wat kan je, wat moet je? Hoe staat het nu met de 3D? Wat moet er nog gebeu-

ren? Dit alles gecombineerd met rollen die je als raad hebt.

• Interactief aan de slag: vanuit de casus naar je eigen regio

• Met aandacht voor vragen als: Wat wil je inhoudelijk geregeld hebben? Hoe en op welk niveau moet je dat rege-

len? Hoe voer je dat uit, erin resulterend dat je op het juiste tijdstip je rol pakt?

• Afronding en doorkijkje naar de volgende bijeenkomst en de te starten leernetwerken.



Locaties en data 
Overzicht bijeenkomsten interactief Leernetwerk Raadsleden

startbijeenkomst 2e bijeenkomst 3e bijeenkomst locatie tijd

Utrecht woensdag14 mei De Driehoek 18.30-21.00

Eindhoven donderdag 13 februari donderdag 10 april donderdag 15 mei Stadhuis 14.30-17.00

Zwolle woensdag 19 februari woensdag 16 april woensdag 21 mei Stadskantoor 14.30-17.00

Gouda vrijdag 28 februari donderdag 17 april vrijdag 23 mei Huis van de Stad 14.30-17.00

De bijeenkomsten in Eindhoven, Zwolle en Gouda hebben vanaf 14.30 uur ontvangst. Het programma duurt van 

15.00 tot 17.00 en wordt afgesloten met een borrel. 

De bijeenkomst in Utrecht start om 18.30 uur met een inloop met een broodje en het programma vindt plaats van 

19.00 uur tot 21.00 uur. Deze bijeenkomst zal een aangepast inhoudelijk programma hebben.

Karakter bijeenkomsten
De bijeenkomsten hebben het karakter van een werkplaats met interactieve werkvormen voor kennisuitwisse-

ling, kennisontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden. Het gaat om actuele informatie over en inzicht in de 

decentralisaties in het sociale domein, over regionalisatie en het veranderende ambt van raadsleden. 

U bent welkom bij de hele reeks, maar de bijeenkomsten zijn ook los van elkaar interessant en goed te volgen. 

In de startbijeenkomst is het positioneren van de Gemeenteraad aan de orde geweest en daarnaast de inrichting 

van het leernetwerk. De tweede bijeenkomst gaat dieper in op de veranderingen als gevolg van de decentralisa-

ties. De derde bijeenkomst staat in het teken van het opbouwen van relevante netwerken en het inventariseren 

van praktische tools. 

De bijeenkomsten worden begeleid door Bart Eigeman, Jean Eigeman, Marian de Kleermaeker en Yvonne van 

Westering.

Aanmelden
De deelname is gratis voor raadsleden, meld u aan via: www.vng.nl/leernetwerk-raadsleden. 

Was u aanwezig bij (een van de) eerdere bijeenkomsten? Dan verzoeken we u ook aan te melden via bovenstaan-

de link.
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